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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
สายการ

บนิ 
จ านวน 

01-04 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 

02-05 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 

03-06 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
04-07 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
08-11 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
09-12 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
10-13 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
11-14 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
15-18 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
16-19 กมุภาพนัธ ์2561 16,661 8,000 XJ 30 
17-20 กมุภาพนัธ ์2561 16,661 8,000 XJ 30 
18-21 กมุภาพนัธ ์2561 16,661 8,000 XJ 30 
22-25 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
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LOVE  IN  KOREA  4 DAYS 

ชมทุง่ดอกกหุลาบตดิไฟ LED สองหมืน่กวา่ดวง....คลอ้งกญุแจหอคอยโซลทาวเวอร ์ 

สนกุสนาน...เลน่สกทีา่มกลางหมิะหนานุม่...เพลดิเพลนิกบักจิกรรมมากมาย 

ใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ชุดฮนับก” / ท า “คมิบพั” อาหารสไตลเ์กาหลดีว้ยตวัคณุเอง 

ชมิอาหารตน้ต ารบัอาหารเกาหล/ีชอ้ป        แชะ       เต็มอิม่ในแบบของคณุ 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)   

 
*ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ทปิหวัหนา้

ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น  
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิอนิชอน – เกาหลใีต ้– N TOWER – คลองชองเกชอน – ตลาดทงแด

มนุ – DDP PLAZA (ชมดอกกหุลาบตดิไฟLED)  

05.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air 

Asia X)  โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยคอยความสะดวก ณ ส าหรับเช็คอนิตั๋วเครือ่งบนิและสัมภาระใหแ้ก่ท่าน • ต ัว๋

เครือ่งบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ทีน่ ัง่เป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัใหเ้ทา่น ัน้ • 

08.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 708 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เกาหลใีตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชม.) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร 

น าท่านถ่ายรูปคู่หอคอย N TOWER (นมัซานทาวเวอร)์ กรงุโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกสูง

ถงึ480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมอืงหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบ

รอบทศิ 360 องศา  You Hee  ตามความเชือ่ของหนุ่มสาวชาวเกาหลวี่าการล๊อกแม่กญุแจคู่รักทีภ่เูขานัมซาน 

เพือ่จะท าใหค้วามรักของตนกนัคูรั่กนัน้ยัง่ยนื (ราคาทัวร ์ไมร่วมคา่ลฟิท)์ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) คลองส าคญัใจ

กลางกรงุโซล มาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 

600 ปี ความยาวประมาณ 11 กโิลเมตร เดมิทคีลองแหง่นีเ้ป็นเพยีงคลองน ้าเน่า 

ตอ่มารัฐบาลไดทุ้ม่เงนิมหาศาลเพือ่มาฟ้ืนฟใูหท้ันสมยั ปัจจบุนัคลองแหง่นีม้นี ้าที่

ใสสะอาด มนี ้าพ ุน ้าตก และไฟประดับตกแตง่อยา่งสวยงาม สามารถลงไปเดนิเลน่เตะน ้าในคลองได ้โครงการนี้

สรา้งเสร็จเมือ่ปี 2005 และกลายเป็นจดุทอ่งเทีย่วส าหรับการเดนิเลน่พักผอ่น มกัจะพบเด็กผูใ้หญ ่วัยรุย่หน่มสา

วจงูมอืกนัมาโรแมนตกิใหเ้ห็นบอ่ยๆ และบางครัง้ก็ยงัใชเ้ป็นทีจั่ดงานฉลองพเิศษตา่งๆ อกีดว้ย 

23-26 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
24-27 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
25-28 กมุภาพนัธ ์2561 14,441 8,000 XJ 30 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (Shabu Shabu) เมนูชาบู ชาบู สุกีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหาร

พืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหลตีัง้แตส่มยัมองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดทงแดมนุ ตลาดทีเ่ปิด 24 ชม.ตลาดสนิคา้สง่

ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในเอเชยี สนิคา้ขึน้ชือ่ทีน่ี ่คอื เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย ซึง่

น าสมัยเปลี่ยนไป ในแต่ละฤดู  และเครื่องส าอาง เช่น Etude ,Skin 

Food,Face Shop ซึง่เป็นตลาดขายสง่ทีโ่ด่งดังมากในเกาหล ีจะมรีา้นคา้ที

ตัง้อยูใ่นตกึ เชน่ ตกึดตูา้ ตกึมลิโิอเล ่ตกึเฮลโลเอเอ็มพเีอ็ม   

★ HILIGHTเชญิทา่นชมการจัดแสดง LED ROSE GARDEN ดอกกหุลาบทีต่ดิไฟ LED 

มาป ระดั บ ก ว่า  25,550 ดวง ที่  Dondaemun Design Plaza หรือ 

DDP เป็นกลุ่มอาคารรูปทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตัง้อยู่กลางศูนยร์วม

แฟชั่นของเมอืงดงแดมุน โดยเป็นพืน้ทีจั่ดนทิรรศการระดับโลกมากมาย มี

ทัง้หอ้งประชมุ พืน้ทีใ่นสว่นของการจัดงานแสดงแสดงโชวส์นิคา้ต่าง ๆและ

ยังเป็นสถานทีส่ าคัญส าหรับการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และ

ถา้หากใครเคยดูซรียีเ์กาหลยีอดฮติอยา่ง You Who came From the star 

(ยยัตัวรา้ยกบันายตา่งดาว) คงจะพอคุน้ตากบัสถานทีแ่หง่นี้ เพราะเขาไดม้า

ถ่ายท าฉากใน ซรียีใ์นที่แห่งนี้กันหลายฉากมาก หรือจะเป็นเพลง Come 

Back Home ของศลิปินเกาหล ีวง 2NE1 ก็มาถ่ายท า MV ที่แห่งนี้เช่นกัน 

อสิระถา่ยรปูและเดนิเลน่ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ★★ Ski Resort ★★ – โรงงานกาแฟ DAERYONG COFFEE – ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์– ท าคมิบบั+ใส่

ชุดฮนับก – ศนูยน์ า้มนัสน – ยา่นดงัสดุฮติ“เมยีงดง” 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ★ Ski ★ ลานสกรีสีอรท์ ใหท้กุทา่นสนุกสนานกบัการเล่นสก ีหรอื 

กระดานเลื่อนหมิะ สัมผัสหมิะและสถานที่อันงดงาม พรอ้มถ่ายรูป

เป็นที่ระลกึได ้(*ค่าใช้จ่ายตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์ไม่รวมค่าเช่า

อุปกรณ์เครือ่งเล่น ค่าเช่าชุดกนัหนาว กรุณาเตรยีมถุงมอื 

ผา้พนัคอ แวน่กนัแดดและเครือ่งกนัหนาวใหพ้รอ้ม) อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลน่หมิะตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

 

 

 จากนัน้พาท่านชม โรงงานกาแฟ Daeryong Coffee ศูนยก์าแฟ

เพียงหนึ่งเดียวที่มีความช านาญดา้นกาแฟในเกาหลี ใหท้่านได ้

สัมผัสถงึรสกาแฟอันอ่อนนุ่มและหอมกรุ่นอันน่ารืน่รมยข์องเมล็ด

กาแฟซึง่เป็นเมล็ดกาแฟที่น าเขา้จาก โคลัมเบีย บราซลิ เคนย่า 

โดยตรง และยังใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการปรุงกาแฟรูปแบบบา

รสีตา้ นอกจากนีย้ังใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กาแฟหลากหลายรปูแบบและ

ถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (Kalbi) เมนูหมูย่างเกาหล ีตน้ต ารับอาหารเลื่องชือ่ของ

ประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมยูา่งทีผ่า่นการหมกัจนไดท้ี ่น ามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สกุก าลังด ี

แลว้ตัดช ิน้พอค า รับประทานกับซอส, กระเทียม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดห่อเป็น

ค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้น 
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 น าทา่นสู ่Cosmetic (ศนูยเ์ครือ่งส าอางค)์ ทา่นสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค ์เคล็ดไมล่ับหนา้ใส

ของสาวเกาหลี และเลือกซือ้เวชส าอางค์ชือ่ดังของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาทเิช่น Dr.MJ, DEWINS, 

MISSHA และอืน่ ๆ อกีมากมาย เลอืกซือ้เลอืกชมตามอธัยาศัย 

 น าท่าน เรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน โดยการน าขา้ว

สุก และส่วนผสมอืน่ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจยีว ปูอัด แฮม เป็นตน้ 

แลว้แต่วัตถุดบิทีท่่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหรา่ยแลว้มว้นเป็นแท่งยาวๆ จากนัน้หั่นเป็นชิน้

พอดคี า ชาวเกาหลนียิมรับประทานคมิบับระหว่างการปิกนกิ หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ หรอื

รับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆ โดยเสริฟ์กับหัวไชเทา้ดองและกมิจ ินอกจากนี้คมิบับยัง

เป็นอาหารน ากลับบา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละต่างประเทศ เชญิท่านสวมชุดฮนับก (Hanbok) ซึง่เป็น

ชดุประจ าชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรูปกับฉากจ าลอง 4 มติซิ ึง่มคีวามสวยงามและประทับใจ พรอ้มถ่ายรูป

เป็นทีร่ะลกึเพือ่ไปอวดคนทางบา้น   น าท่านเดนิทางสู่ น า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลนียิมรับประทาน

เพือ่ลา้งสารพษิในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด ป้องกนัไขมนัอดุตันในเสน้เลอืด โรคหัวใจ โรคภมูแิพ ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (Jim Dak) เมนูจมิดกั  ไก่ตุ๋นซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ทีเ่หนียว

นุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย  

 น าทา่นสูท่ีช่อ้ปป้ิงยอดฮติตดิใจทกุวัย ตลาดเมยีงดง (Myeong-dong) อสิระชอ้ปป้ิง แหลง่รวบรวมความฮปิ

และเทรนใหม่ๆ  ราคาระดับกลางถงึสงูเมือ่เทยีบกบัตลาดทงแดมนุ หา้งบตูกิหลากยีห่อ้ตัง้แตแ่บรนดเ์นมตา่งชาติ

ถงึเกาหล ีรา้นเสือ้ผา้มสีไตลห์อ้งเล็กๆ  รา้น Creative Lifestyle  รา้นรองเทา้ รา้นท าผม รา้นเครือ่งประดับ รา้น

คอสเมตกิ  รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี รา้นขนม ฯลฯ 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัโชเกชา – ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู– DUTY FREE – คอมมอนกราวน ์– หมูบ่า้นเทพ

นยิาย+ไชนา่ทาวน ์– รา้นละลายเงนิวอน – สนามบนิอนิชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นขอพร วดัโชเกซา สรา้งขึน้ในปี 1910 เป็นวัดใหญเ่พยีงแห่ง

เดียวที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองหลวง และในปี 1936 ไดก้ลายเป็นวัด

ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโซเก นิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหล ี

ภายในศาลาจะเป็นที่ตัง้ขององค์พระประธาน และพระพุทธรูปนอ้ย

ใหญ่ ภายในวัดยังมตีน้สนทีน่ ามาจากเมอืงจนี ซึง่มอีายกุว่า 500 ปี 

ใกล ้ๆ กบัวัด มรีา้นสงัฆภณัฑม์ากมายตัง้อยู ่

 น าท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวล

สมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที่มีการผลติโสมเกาหลีที่มี

คุณภาพเป็นอันดับ1ของโลกคุณประ โยชน์นานัปการเชน่ เสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด 

ชว่ยบ ารงุหัวใจป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด ฯลฯ 

 น าท่านสู ่Cosmetic Outlet ชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางยอดนยิมและราคา

ถูกกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัว อาทิเช่น Rojukiss   น าท่านเขา้ฟัง

สรรพคุณ “ ฮ็อกเกตนามู” ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล50-800เมตรเมล็ดของพันธุ์

ฮอ๊ตเกตนี.้..ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับให ้

สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง 

 น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE มสีนิคา้แบรนด์เนม

ชือ่ดัง ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้อาท ิLOUIS VUITTON, FENDI, 

PRADA, หรอืเครือ่งส าอาง ผสมโสมคณุภาพด ี
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (Osam Bulgogi) โอซมัพุลโกก ิปลาหมกึและหมสูามชัน้ 

โดยน าลงไปผัดปรุงรสใหห้วานเล็กนอ้ย มนี ้าขลุกขลกิ รับประทานพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เสรฟิพรอ้มเครือ่งเคยีง

และซปุรอ้นๆ 

 น าท่านเดนิทางสู ่COMMON GROUND (커먼그라운드)  คอมมอนกราวน์  แหล่งชอ้ปป้ิงทีแ่ปลกตา ท่านจะ

รูส้กึแปลกกับสถานทีแ่ห่งนี้ เพราะรา้นคา้ต่างๆอยูต่ามตูค้อนเทนเนอร ์ซึง่แต่ละรา้นคา้ไดจั้ดวางสนิคา้ไดอ้ยา่ง

สวยงามและเป็นสถานททีีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามนยิมมาถา่ยภาพ บรเิวณสถานทีแ่หง่นี ้ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้

แบรนดเ์นมหรอืน่ังชวิ อสิระเลอืกซือ้ของเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 จาก นั้นน าท่ าน เดินท างสู่  หมู่บ ้าน เทพนิยาย  (DONGHWA 

MAEUL) ไดถู้กเนรมิตรและตกแต่งใหห้มู่บ า้นที่แสนธรรมดาให ้

กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนยิาย โดยน านิยายทีทุ่กท่านคุน้เคยหลาย

เรือ่งมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมูบ่า้นแห่งนี้ เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วท์

กบัคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ให ้

ท่านไดถ้่ายภาพไดเ้กอืบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไว ้

เป็นทีร่ะลกึและในบรเิวณใกลก้นัทา่นจะไดพ้บกบัยา่น ไชนา่ทาวน ์เป็น

ชมุชนของชาวจนีทีถ่อืก าเนดิจากการเปิดท่าเรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ทีส่ าคัญในการขนสง่

และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี ส าหรับปัจจบุันนีช้าวจนีทีย่ังคงอาศัยอยูเ่ป็นรุ่นที ่2 หรอืรุ่นที ่3 นับจากทีม่กีาร

บกุเบกิ แตก่ลิน่ไอและการด ารงไวซ้ ึง่วฒันธรรมของคนรุน่กอ่นยงัคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิม้ลอง

รสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวนแ์หง่นี้ 

 กอ่นอ าลาเกาหล ีแวะซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมอืที ่ศนูยร์วมของพืน้เมอืง (ละลายเงนิวอน)  สาหรา่ย ขนมตา่งๆ  

ชอ็กโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก กระดูกมา้เจจโูด ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม 

เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ หมอนสขุภาพ กมิจ ิเป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี ตุ๊กตา Ddung  

เป็นตน้ สมควรแกเ่วลา พาทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (Ramen Koean)  หลังรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่

สนามบนิอนิชอน 

 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิอนิชอน – สนามบนิดอนเมอืง  

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มคัคเุทศก,์หวัหนา้

ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่

สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

00.20 น. เหริฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ เทีย่วบนิที ่XJ 703 

04.20 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ................ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 
 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
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• ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ (นักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ บวกเพิม่ 5,000 บาทจาก

ราคาทวัร)์ 

• ชา่งภาพ มชีา่งภาพมาถา่ยรูปและเป็นผูช้ว่ยหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดเ์พือ่การบรกิารตามรา้นอาหาร สถานทีท่อ่งเทีย่ว วนัสดุทา้ยชา่งภาพจะ

น าภาพมาเสนอใหล้กูคา้ชว่ยซือ้ เพราะชา่งภาพมาแบบอาสาสมัครเพือ่หารายไดเ้ลีย้งชพี ไมเ่ป็นการบงัคบั 

• ราคานีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้บัคณะนักเรยีนประถมถงึปรญิญาตร ีขายตรง โทรคยุ เพือ่หาขอ้ตกลงร่วมกนั 

• ราคาพเิศษ...เพือ่นกัเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยสุจรติ ไม่ประสงคจ์ะลักลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พื่อไปท างาน หรือเพื่อการอืน่ใดอัน

มใิชก่ารทอ่งเทีย่ว  หรอื ลกูคา้ไมส่ามารถร่วมทัวรท์กุวนั หรอืลกูคา้เป็นชาวมสุลมิทัง้คณะ (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้เพือ่ทางผูจั้ดจะไดค้ดิ

คา่บรกิารทีเ่หมาะสม)  ลกูคา้ทีต่อ้งใชร้ถเข็น หรอื มโีรคประจ าตัวบางอย่าง หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์หรอื นักบวช (ตอ้งแจง้

เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกัน)  ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรท์ีเ่กาหล ีขอคดิคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเทีย่วเองทา่นละ 200-

300USD ตอ่ทา่น 

 

• หากลกูคา้เป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามทีโ่ปรแกรมก าหนด  ลูกคา้กรุณาเตรยีมอาหารของ

ทา่นมาเพิม่เตมิทีม่ ือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งวตัถุดบิ โดยสว่นมากจะจดัใหเ้ป็น ไขด่าว ขา้ว

ผดั ผดัผกั และมามา่เทา่น ัน้ หากลูกคา้มคีวามประสงคท์านอาหารนอกเหนอืจากทีท่างรา้นจดัใหต้อ้งเสยีคา่บรกิารเพิม่เตมิ

ดว้ยตวัเอง 

ขอ้แนะน า  

• หากทา่นมปัีญหาเรือ่งอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ัดทราบลว่งหนา้ 

• หา้มน าผลไมแ้ละเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศเกาหลใีต ้หากพบจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 

• เตรยีมสมัภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมทีพั่กในเกาหลไีม่มบีรกิรชว่ย (แนะน า ตลอดทรปิจะตอ้งดแูลกระเป๋ายกขึน้ลงหอ้งดว้ย

ตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกดิขึน้ได)้  ควรจัดสัมภาระใหม้ีน ้าหนักไม่เกนิ 10-15 กก. ต่อชิน้  สายการบนิจ ากัด

น ้าหนักเพยีงทา่นละ 20 กก. และถอืขึน้เครือ่งไดอ้กีทา่นละ 1 ชิน้ 7 กก. (ไมร่วมกระเป๋าสะพาย) 

• กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ 

• ทรัพย์สนิมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงนิ อัญมณี  อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วดีโีอ เอกสารที่
แลกเปลีย่นเป็นเงนิได ้ เอกสารทางธรุกจิ หนังสอืเดนิทาง เก็บตดิตวัเสมอ 

• สนามบนิสวุรรณภมู ิ “ ไมม่กีารประกาศเรยีกลกูคา้ขึน้เครือ่ง ”  กรุณารอทีป่ระตขูึน้เครือ่งอยา่งนอ้ย 30 นาท ีกอ่นเวลาเครือ่งออก 

• น าเสือ้แจ็คแก็ตตดิตัวขึน้เครือ่งดว้ย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพือ่การพักผ่อนทีอ่บอุน่  (ส าหรับ มอืใหม่ หรอื คนกลัววันแรกๆ 

จะ jetlag หรอือาการเมาเวลาจากการเปลีย่นโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนใหม้ากทีส่ดุ หรอื ทานยาแกเ้มา เพราะมมีฤีทธิท์ า
ใหน้อนหลบั ไมด่ืม่สรุาหรอืของมนึเมา และดืม่น ้ามากๆ) 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุท ีน่ ัง่ ซือ้แบบใชว้ธิ ีRANDOM คอืสุม่เลอืกทีโ่ดยระบบสายการบนิ * 
 

สายการบนิ  การจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ 
Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไม่มรีะบบ คนืเงนิบางสว่น  หากผูโ้ดยสารถูกปฎิ
เสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ีจากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเ จา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศเกาหล ีทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี  ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบ
ค่าปรับทีป่ระเทศเกาหลเีรียกเก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่างหรือตามวันเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ  
ทัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสอืเดนิทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมอีายุเหลือ ณ วันเดนิทาง มากกว่า 6 
เดอืนขึน้ไป และหนังสอืเดนิทางเหลอืหนา้กระดาษเพยีงพอใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจคนไดป้ระทับตรา หนังสอืเดนิทางอยูใ่นสภาพทีด่ ี
(ไมช่ ารดุ) พรอ้มเดนิทาง !  การเชค็อนิตั๋วเดนิทางทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิ   
เดนิทางข ัน้ต า่ปกต ิ 20  ทา่นผูใ้หญ ่(ทีน่ ัง่จ ากดั จองและจา่ยกอ่นไดส้ทิธกิอ่น จองหลงั อาจตอ้งเพิม่คา่ต ัว๋) หากต า่
กวา่ก าหนดและ  ผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงาน

ในการเดนิทางตามความประสงค ์
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิคดิอตัรา ณ วนัที ่ 

09/03/17* 
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ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและ
ตารางบนิของสายการบนิ 

 

ในกรณีทไีมใ่ชต้ ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์หรอื ซือ้จอยต ัว๋กรุป๊ราคาพเิศษ โปรดโทรเช็ค 
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั  ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

(หากทีน่ ัง่ในวนัทีต่อ้งการ “ วา่งและยนืยนั “ ) 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ ่2 + เด็ก 1 ไมม่เีตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสรมิหรอืหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถงึ ผูโ้ดยสารทีม่อีายุต ่ากวา่ 24 เดอืน ณ วนัทีเ่ดนิทางไปและวนัเดนิทางกลบั กรุณาตดิตอ่เพือ่ขอราคาพเิศษ เด็ก

ทารกสามารถเดนิทางโดยน่ังบนหนา้ตักของผูใ้หญ่ โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านัน้ และหา้มมใิหน้ ารถเข็นเด็ก 

หรอืทีน่ั่งส าหรับเด็กขึน้บนเครือ่งบนิ จ านวนเด็กทารกตอ่เทีย่วบนิถูกจ ากัดไวเ้พือ่ความปลอดภัย และสายการบนิสามารถปฏเิสธการน าเด็ก
ทารกเดนิทางไปกบัทา่น  สว่นผูจั้ด เราค านงึถงึความปลอดภัยและเพือ่สรา้งความสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทาง 

ผูทุ้พลภาพ/มปีัญหาดา้นสุขภาพหรอือยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจั้ดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบนิและผูใ้หบ้รกิาร  
เพราะอาจไมอ่นุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ยเหลอืตา่งๆ ขึน้เครือ่งบนิได ้ เขน่น ้ายา เข็มฉดียา เครือ่งใชแ้บตเตอรี ่หรอื เครือ่งหายใจ  

สตรมีคีรรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจั้ดกอ่นซือ้ทัวร ์ เพือ่เชค็กบัทางสายการบนิและผูใ้หบ้รกิาร  โดยทัว่ไป 

- อายุครรภไ์ม่ถงึ 27 สัปดาห ์: ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบนิ เมือ่ท าการเช็คอนิเพื่อแสดง
ความยนิยอมไมท่ าการเรยีกรอ้งใดๆ ตอ่สายการบนิ 

- อายคุรรภใ์นชว่งสปัดาหท์ี ่28 สปัดาห ์ถงึ 34 สปัดาห ์: แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยันสปัดาหท์ีต่ัง้ครรภแ์ละก ากับวันทีไ่ม่เกนิสามสบิ (30) 
วนันับจากเทีย่วบนิขาออกทีก่ าหนดหรอืเทีย่วบนิขาเขา้ทีก่ าหนด และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผดิชอบของสาย

การบนิ  เมือ่ท าการเชค็อนิเพือ่แสดงความยนิยอมไม่ท าการเรยีกรอ้งใดๆ ตอ่สายการบนิ 
- อายคุรรภต์ัง้แตส่ปัดาหท์ี ่35 ขึน้ไป: สายการบนิปฏเิสธการใหบ้รกิาร 

 

เง ือ่นไข 
• เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะเปิดใหบ้รกิารก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง  เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้รกิารก่อนเวลาออกเดนิทาง (90) นาท ี 

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนนิการใหเ้รยีบรอ้ยภายในระยะเวลาทีไ่ดร้ะบไุว ้ทัง้นี้ไมว่า่ในกรณีใดๆ  สายการบนิสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ

เดนิทาง โดยไมม่กีารคนืเงนิคา่ โดยสารทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้  

• ไมแ่สดงตนหรอืยนืยันความเป็นตวัทา่นตอ่พนักงานของสายการบนิ 

• ไมอ่าจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง (เอกสารการเดนิทางทีช่ ารุดไม่สมบรูณ์จัดวา่เป็นเอกสารทีไ่มถ่กูตอ้ง)  
ส าหรับทา่นตอ้งมตีราอนุญาตเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ (วซีา่) ซึง่จ าเป็นตอ่การเดนิทางไปยังสถานทีต่า่งๆ   หรอื  เอกสารการ

เจง้เขา้แจง้ออก   หรอื  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 

• กระท าการประทุษรา้ยแกพ่นักงานของสายการบนิ หรอืกอ่ใหเ้กดิความวุน่วาย ณ เคาน์เตอรข์องสายการบนิ หรอืดูหมิน่ เหยยีดหยาม
พนักงานของสายการบนิไมว่า่โดยการกระท าหรอืโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรอืหน่วยงานอืน่ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางหรอืขึน้เครื่องบนิ 

• หากสายการบนิเห็นควรวา่ไม่สมควรแก่การเดนิทางเนื่องจากอาการเมาสรุาหรอืมลีักษณะอาการทีเ่ป็นอันตรายอย่างเห็นไดช้ัดในทาง

การแพทย ์และ/หรอื  หากสายการบนิเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดนิทางโดยเหตผุลทางการแพทย ์หรอืเงือ่นไขทางการแพทยข์อง
ทา่นอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพแกผู่โ้ดยสารอืน่ 

 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายการ โดยจะปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์
จรงิ  เช่น ภูมอิากาศ รถตดิ รา้นอาหารปิด หรือเหตุผลอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยจะปรับเปลีย่นตามที่เห็นสมควรโดย

สมเหตสุมผล 
 

อตัราคา่บรกิารรวม   
✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไปกลบัแบบหมูค่ณะ (ตามวนัเวลาทีร่ะบใุนตัว๋เครือ่งบนิ) 
✓ คา่ทีพั่ก (หอ้งละ  2-3  ทา่น)  

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
✓ บตัรเขา้ชมสถานที ่

✓ คา่รถน าเทีย่ว 
✓ คา่ผูน้ าทวัรห์รอืไกดจ์ากเกาหล ีอ านวยความสะดวก  

✓ คา่น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. (ไมเ่กนิทา่นละ 1ชิน้ และถอืขึน้เครือ่งไดอ้กี 5-7 กก. ตามขนาดทีก่ าหนดของสายการบนิ)  

คา่น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. (ซึง่อาจมกีารปรบัเปลีย่น โดยยดึนโยบายสายการบนิเป็นหลกั) (ไมเ่กนิทา่นละ 1 ชิน้ และ
ถอืขึน้เครือ่งไดอ้กี 7 กก. ตามขนาดทีก่ าหนดของสายการบนิ)  

✓ ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรม ์(ขัน้ต า่วงเงนิประกัน 1 ลา้นบาท คา่รักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุ
เกนิ 75 ปีไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองการเจ็บป่วยทกุกรณี โรคประจ าตวัหรอืการถกูฆาตกรรมหรอืถกูท ารา้ยร่างกาย) 
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โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบใุนรายการทวัร ์จะยังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพั่ก อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยจะใชอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน ปกตผิู ้

จัดจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 5-7 วัน พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทาง รูปแบบหอ้งพักของโรงแรมจะ
แตกต่างกัน และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกัน หอ้งพักเดีย่ว (Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ  3 ท่าน  
(Triple Room หรอื  Family Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน บางเมอืงหอ้งจะเป็นแบบพื้นเมอืง (Ondol) บางเมอืง หอ้งมขีนาดกะทัดรัด 

ไม่มอี่างอาบน ้า บางเมอืง หอ้งกวา้ง มสี ิง่อ านวยความสะดวกครบ ชว่งการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair, Convention) เป็นผลให ้
ราคาโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม ผูจั้ดขอสงวนสทิธใินการจัดทีพั่กนอกเมอืงตามความเหมาะสม 

เมนอูาหาร  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสถานการณ์  เชน่ เวลาออกหรอืเวลาถงึของเทีย่วบนิแตล่ะสายการบนิ  
การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของรา้นอาหาร  หรอืดว้ยสาเหตตุา่งๆ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง   
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี   

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์า่นละ 1,500 บาท หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× คา่สมัภาระทีเ่กนิชิน้หรอืน ้าหนักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกตไิม่เกนิทา่นละ 15 กก. / 1 ชิน้ และถอืขึน้เครือ่งไดอ้กี 5-7 กก. ตามขนาด

ทีก่ าหนดของสายการบนิ)  

× คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้วหรอืตา่งชาต ิ  
× คา่ภาษีการบรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิม่  7%    

 

เนื่องจากการเดนิทางนัน้เต็มไปดว้ยความเสีย่ง และความรับผดิชอบของทางสายการบนิทีม่ตีอ่ผูโ้ดยสารนัน้มจี ากัด ดังนัน้จงึแนะน าใหซ้ือ้

ประกันภัยการเดนิทางเพิม่เตมิ ซึง่มคีวามคุม้ครองการเปลีย่นแปลงแผนการเดนิทางและยกเลกิการเดนิทาง ลา่ชา้ เสยีหายและสญูหายอัน

เกดิกับกระเป๋าเดนิทางและสิง่ของอืน่ และซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิ โดยจะซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิจากบรษัิทประกันภัยทีท่า่นรูจั้ก ซึง่ไม่
จ าเป็นว่าตอ้งเป็นบรษัิทเดยีวกันกับประกันภัยทีท่างผูจ้ัดจัดให ้เพื่อความมั่นใจไดว้่าหากเกดิเหตุเจ็บป่วยจะมคีวามสามารถในการจ่ายค่า

รักษาได ้เนือ่งจากหากเกดิเหตดุงักลา่วขึน้ในตา่งประเทศ เชน่ ประเทศเกาหลใีต ้จะมคีา่ใชจ้า่ยทีส่งูมาก  

 
หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ท ัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลง
เวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสาย
การบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความ
ปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุก
กรณี 
 

เง ือ่นไขในการจอง :  ขอเก็บเต็มจ านวน ตอ่ทา่นเพราะเป็นราคาพเิศษนะคะ ** ตอ้งด าเนนิการโอน
เงนิทันท ีนับจากทีท่ าการจองและไดรั้บการยนืยันทางวาจา ใบเรยีกเก็บเงนิจะสง่ตามหลัง หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งให ้
ลกูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่  การช าระไม่ครบ ทางผูจั้ดถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ย

สาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ 

**** เมือ่ตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่น ทางผูจ้ดัจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขและ 
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ **** 

 

การส ารองทีน่ ัง่และการใสช่ือ่ในระบบส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาของหนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีช่ดัเจน หรอื สง่

รายละะรายละเอยีดทีส่ายการบนิตอ้งการ (ภาษาอังกฤษ) เชน่ ค าน าหนา้ชือ่ ชือ่และนามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ เลขทีพ่าสปรอต วันหมดอาย ุ( 

โดยเซ็นตช์ือ่และเขยีนยนืยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรใหท้างผูจั้ด) หากไม่มกีารสง่ขอ้มูลทัง้หมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์
อกัษรใหท้างผูจั้ด และเกดิการออกชือ่นามสกลุในตั๋วหรอืบัตรโดยสารผดิพลาด อาจมผีลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผดิชอบในคา่ใชจ้่ายใหม่ที่

จะเกดิขึน้ทัง้หมด และสายการบนิไมม่รีะบบเสยีคา่ใชจ้า่ยเพือ่แกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ชือ่ / ชือ่ / นามสกลุ หรอื การเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
 

ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆ จนท าใหค้ณะทวัรไ์ม่สามารถออกเดนิทางได  ้ เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กะทันหัน ทางสายการบนิเรยีกทีน่ั่งคนืดว้ยเหตผุลของสายการบนิ ฯลฯ ทางผูจั้ดจะพยายามหาโปรแกรมอืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีง
กนัทดแทน ขอใหล้กูคา้ตระหนักดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยัและเชือ่มั่นวา่ผูจั้ดไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถ  โดยลกูคา้

จะไม่ยกเหตขุอ้นี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆ กับผูจ้ัด  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื ทางผูจ้ัดยนิดคีนืเงนิ  การคนืเงนิทกุกรณี  ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่ท าการของผูจั้ดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ  และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  
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การยกเลกิการจอง การยกเลกิการจองนัน้ จะยดึเงนิเต็มจ านวน (การเดนิทางทีต่อ้งซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไขกบัทาง
สายการบนิ  หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  รวมท ัง้การการนัตคีา่หอ้งพกั การการนัตแีพ็กเกตททวัร ์
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดใด) 
 

ขอ้มลูส าหรบัผูเ้ดนิทาง    
1. คนไทยถอืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย ไมต่อ้งยืน่ขอวซีา่กอ่นออกเดนิทาง  
2. เตรยีมหนังสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง (ตอ้งมหีนา้ว่างส าหรับประทับตราอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื่อยืน่ ณ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง   เนือ่งจากเคาเตอรส์ายการบนิหรอืดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
3. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  กรุณาเตรยีมเอกสารคอื  (1) พาสปอรต์ (2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว (3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ (4) ส าเนา

ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี (5)รูปถา่ยส ี2 นิว้ทา่นละ1รูป   
ผูจ้ดัจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซี่าใหท้า่น โดยทา่นจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้วผูเ้ป็นเจา้ของหนงัสอื

เดนิทางจะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซี่า) สทิธ ิก์ารออกวซีา่ข ึน้อยูก่บัสถานทตูเทา่น ัน้ 

4. ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใช ้

ในการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีม่ไิดส้ง่หนา้ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (พรอ้มทัง้หนา้เปลีย่นชือ่นามสกลุ ถา้ม)ี ใหก้บัทางผูจั้ด  

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัเรา 
จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์กุวนัเทา่นัน้  หากทา่นไม่สามารถร่วมทวัรท์กุวนั แคส่มัครมาร่วมทัวรเ์พยีง

เพื่อการใชต้ั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบรษิทัจะคดิค่า

ด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD (ก่อนซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพื่อทางผูจ้ัดจะไดค้ดิ
คา่บรกิารทีเ่หมาะสม) หมายเหต ุหากการไปพบเพื่อนหรอืญาตหิรอืไปตดิตอ่ธุรกจิหรอืทอ่งเทีย่วอสิระ ท าหลังจากทีร่ายการเสร็จสิน้ในแต่
ละวนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตทุีท่างผูจ้ัด จะตดัการใหบ้รกิารทา่นแตอ่ยา่งใด  

ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายใหแ้กท่่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น หรอื มโีรคประจ าตวับางอย่าง หรอื ทอ้ง

ออ่นหรอืทอ้งแกม่าก หรอื มเีด็กอายุ 1-2 ปี หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์หรอื นกับวช (ก่อนซือ้ทัวร ์
จะตอ้งแจง้ เพือ่หาขอ้ตกลงรว่มกัน เพราะเราค านงึถงึความปลอดภัยและเพือ่สรา้งความสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทาง)   

ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บทา่นผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลักลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ไปท างาน  
หรอืเพือ่การอืน่ใดอันมใิชก่ารทอ่งเทีย่ว และหากพบวา่ตัง้ใจจะลักลอบ เราจะแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีเ่กาหลทีราบ 

 

การเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วในทกุการเดนิทางอาจเกดิการเปลีย่นแปลง  ดังนี้ รายการทอ่งเทีย่ว เมนูอาหาร โรงแรมทีพั่ก รถทัวรใ์น

แตล่ะวนัทีไ่ดจั้ดเตรยีมไว ้(ทัง้ชว่งน าเสนอ ชว่งสรุป และชว่งเดนิทางจรงิ) ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง  โดยพยายามทีจ่ะ
ตามรายการสรุปใหต้รงมากทีส่ดุ หรอืในระดบั หรอืในคณุภาพทีใ่กลก้นัมากทีส่ดุ 

 
ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรับผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกับชวีติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบัตเิหตุต่างๆ  สญูหายใน

ทรัพยส์นิหรอือยา่งอืน่ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฎวิตั ิ และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิ (ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรือ
เหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้  โดยจะปฏบิัตติามเงือ่นไขและขอ้จ ากัดความรับผดิชอบของแต่ละสายการบนิ) บรษัิทขนสง่ รถ

โดยสาร เรอืบรกิาร หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาหรอืยกเลกิรายการทอ่งเทีย่วทัวรบ์างรายการหรอืทัง้หมด ผูเ้ดนิทาง

ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายทีบ่รษัิทจ่ายไปแลว้ 
เป็นตน้ ขอใหท้ราบวา่ ผูจ้ัดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิ  

 
มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธ ิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่น ัน้ 

 
ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระคา่ทวัรใ์นลกัษณะเหมาจา่ยกบั

ตวัแทนตา่งๆ เช่น ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน  การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

ไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ เป็นตน้ 

 
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทางหากผูจั้ดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านไดเ้ดนิทางมา เดนิทางไปสู่ หรือเดิน

ทางผา่น  เห็นวา่ผูโ้ดยสารประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอืน่ๆ หรอืทรัพยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที ่
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(ตัวแทน) หรอืไม่ปฏบิัตติามค าชีแ้จงของเจา้หนา้ที ่(ตัวแทน) ทางผูจั้ดอาจใชม้าตรการตามทีเ่ห็นสมควรเพือ่ป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติ

ดงักลา่วด าเนนิตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยับยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 

 
การชอ้ปป้ิงการเลอืกซือ้ของนักทอ่งเทีย่ว เป็นสว่นหนึง่ของการทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีค่นไทยชืน่ชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลอืกซือ้ของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสนิใจ
สว่นตวัเสมอ และทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุการซือ้ของทา่น 

กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรับในความเสีย่งของกระเป๋าทกุใบของตัวเอง (ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกันเพิม่ เกีย่วกับสมัภาระกระเป๋า เพราะสาย

การบนิมกี าหนดการจ ากัดความรับผดิชอบตอ่สมัภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ อบุัตเิหต ุทีเ่กดิจากกรณี
ใดๆ ทัง้ส ิน้  ซึง่ลกูคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกตทิกุฝ่าย เชน่ คนขับรถ  มัคคเุทศก ์หรอื หัวหนา้ทวัร ์ ถงึแมจ้ะพยายามในการดแูลและระวงัเรือ่ง

สมัภาระกระเป๋าเดนิทางลกูคา้ 
ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการเดนิทางนีท้กุประการและในกรณีมขีอ้พพิาท ใหถ้อืค าตดัสนิของผู ้

จดัเป็นทีส่ ิน้สดุ 


